
NACIONALINIS SUSITARIMAS 

dėl naujos susisiekimo sistemos – metropoliteno sukūrimo 

 Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje 

 
Vilnius siekia tapti moderniausiu Vidurio Europos miestu, o  vilniečiai nori gyventi jaukiame, pokyčiams ir 

naujovėms atvirame mieste, kuriame nuolat vyksta pažangūs, gyvenimą mieste gerinantys procesai.  Vienas 

iš svarbiausių rodiklių - šiuolaikiškas, ES sostinių lygį atitinkantis, ekonomiškai efektyvus, greitas, 

komfortiškas ir saugus visuomeninis transportas. Miesto susisiekimo sistemos infrastruktūros išvystymo 

lygis - pagrindinis veiksnys, užtikrinantis miesto ir socialinę, ekonominę gerovę ir rentabilią ūkinę veiklą. 

 

Problemos aktualumas 

Vilniaus viešojo transporto sistema yra pasenusi ir neefektyvi. Ji nepajėgi susidoroti su keleivių pervežimu,  

trikdo normalų miestiečių ir miesto svečių judėjimą, darbą bei poilsį ir priverčia daug laiko praleisti 

spūstyse. Jau nuo 2006 metų vilniečiai svarbiausia miesto problema įvardija susisiekimą/transportą (2010 

metais tai nurodė  41 proc. atsakiusiųjų). 

Problemą aštrina ir tai, kad Vilniuje susiformavęs didelis gyvenamosios ir darbo vietos disbalansas - apie 

38% gyvenančių vakarinėje miesto dalyje daugiaaukščiuose namuose kasdien važiuoja į miesto centrinę 

dalį, kurioje sukoncentruota apie 46,6% darbo vietų.  

 

Patiriami nuostoliai 

Susisiekimo ministerijos užsakymu atlikti VGTU moksliniai tyrimai rodo, kad per 2006 ir 2007 metus dėl 

neigiamo transporto poveikio Vilniuje buvo patirta 10,89 milijardai litų nuostolių. Vien transporto spūstyse 

per šį laikotarpį prarasta 6,28 milijardai litų. Tai 3,7 karto viršijo Vilniaus 2006 ir 2007 metų biudžetus ir 

sudarė 9% Vilniuje sukurto 68,7 milijardų BVP, kai tuo tarpu ES šis rodiklis siekia 1 % BVP. Nors 2008-

2010 metais buvo tobulinama Vilniaus miesto susisiekimo sistema, tačiau iš esmės realiai situacija 

nepagerėjo. 

 

Automobilizacijos lygis ir visuomeninio transporto problematika 

Išaugęs vilniečių gyvenimo ir automobilizacijos lygis  iššaukė didelę teritorijos užstatymo sklaidą, tuo pačiu 

padidino gyvenamosios ir darbo vietų disbalansą bei nesubalansuotą miesto plėtrą ir tuo pačiu padidino 

gyventojų transportinį judrumą lengvaisiais automobiliais. Šiuo metu 1000 gyventojų tenka 580 

automobilių, todėl visuomeniniu transportu naudojasi tik 38 % vilniečių. Automobilių srauto augimas ir 

gatvių tinklo apkrova daugelyje miesto vietų viršijo maksimalias pralaidumo ribas ir visiškai neatitinka 

subalansuotos susisiekimo sistemos plėtros bei tuo pačiu neigiamai veikia aplinką.  

 

Eismo saugumas 

Didelė eismo dalyvių koncentracija vieno lygio gatvių sankryžose ir pėsčiųjų perėjose sukuria situacijas, 

kurios baigiasi avarijomis. Eismo dalyvių gausa sukuria spūstis, verčia vairuotojus ir pėsčiuosius skubėti ir 

taupyti laiką saugumo sąskaita. Gamtiniai veiksniai, eismo įvykiai, inžinerinių komunikacijų avarijos, gatvių 

dangos remontas sukelia sudėtingas situacijas ir labai apsunkina darbą eismo organizatoriams bei saugų 

susisiekimą eismo dalyviams.      

 

Ekologija 

Vilniaus gatvių tinklas piko valandomis yra pasiekęs pralaidumo ribą, tai mažina transporto greitį bei 

komfortą, transporto spūsčių vietose poveikis aplinkai viršija leistinus normatyvinius dydžius. 



Vilniaus miestui aktualus viršnorminis oro užterštumas, o teršalų emisija iš autotransporto sudaro apie  80 %  

visų išmetamų teršalų. Atlikus triukšmo kartografavimą, nustatyta, kad net 121 tūkstantį vilniečių veikia 

viršnorminis ( 55 dBa ) triukšmas, kurio pagrindinis šaltinis – transporto eismas.  

 

Metropoliteno privalumai      

Metropolitenas sumažins gatvių apkrovimą ir jose patiriamus nuostolius. Metropoliteno sistema yra 

ekonomiškai efektyvi  ir ekologiška, saugi ir komfortiška. Ji didina miesto reitingą bei prestižą, kelia 

nekilnojamo turto vertę apskritai, o metro veikimo ruože vieno kilometro zonoje  ne mažiau kaip 1,5 karto. 

Metropoliteno statybą galėtų finansuoti  ES paramos fondai, tarptautinės finansinės investicinės kompanijos 

bei  privataus sektoriaus atstovai. 

 

Įdirbis 

Asociacijos „Metro sąjūdis“ nariai paskutinių trejų metų bėgyje išanalizavo esamą visuomeninio 

susisiekimo  situaciją, parinko galimas metropoliteno trasas, įvertinto kultūros paveldo išsaugojimo 

galimybes, atliko inžinerinių-geologinių sąlygų analizę ir vertinimą, išnagrinėjo metropoliteno  įtaką 

Vilniaus urbanistinei architektūrinei aplinkai, padarė socialinės naudos apžvalgą, numatė tunelių įrengimų 

technologijas. 

Įvertinę susidariusią situaciją, suvokdami savo pilietinę pareigą ir pripažindami naujos visuomeninio 

transporto rūšies diegimo svarbą, SUSITARIAME: 

 

Siekti, kad artimiausiu metuVilniuje būtų pradėta diegti pažangiausia visuomeninio susisiekimo sistema – 

METROPOLITENAS. 

 

Remti pirmuosius realius darbus: 

1. Metropoliteno sistemos sukūrimą Vilniuje pripažinti Valstybei svarbiu ekonominiu projektu. 

2. Metropoliteno diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano parengimą. 

3. Partijų atstovų, dirbančių Europos Sąjungos institucijose ir Vyriausybėje siekį metropoliteno statybai 

gauti ES paramą.     

 

Pavadinimas, pareigos         Vardas, pavardė      Parašas            
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